výstavy – inzercia

Sprievodca veľtrhom
LIGNUMEXPO, MNS A LES 2012
Veľtrh LIGNUMEXPO – LES v Nitre (2. až 5. októbra 2012) sa
koná v dvojročnom cykle a tvorí najdôležitejšie podujatie s témou
spracovania dreva, a to od pestovania lesa, ťažby a približovania
dreva až po finalizáciu atraktívnych stavebno-stolárskych a nábytkárskych výrobkov. Od roku 2005 dopĺňa nomenklatúru prehliadka
MNS – Materiály, Novinky a Servis s doplnkovými materiálmi do
drevárskej výroby. Od roku 2006 má podporu európskej federácie
výrobcov drevospracujúcich technológií EUMABOIS. Je najväčšou
špecializovanou akciou svojho druhu v SR a je zaradený medzi 16
najdôležitejších svetových akcií v odvetví.

Predchádzajúceho ročníka LIGNUMEXPO
– LES, MNS 2010 sa zúčastnilo 208
vystavovateľov zo SR, ČR, Rakúska,
Nemecka, Talianska, Veľkej Británie,
Fínska, Poľska, Ruska, Izraela a Maďarska, ktorí prezentovali svoje produkty
na ploche viac ako 12 tisíc m2. Veľtrh
navštívilo 15 tisíc odborníkov.
Prehliadka má v 18. ročníku stúpajúci
trend, expozície budú v šiestich pavilónoch a na vonkajšej ploche. Viac ako
200 vystavovateľov predstaví najmodernejšiu techniku z oblasti vývoja drevárskych strojov a lesníckych zariadení na
ploche 20.000 m2. Spoluorganizátormi
podujatia sú ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstvo
hospodárstva, Zväz spracovateľov dreva
SR, LESY SR, š.p., a odborný časopis
Drevársky magazín. Oživením veľtrhu
budú expozície Jesenná Gardénia.
Pozýva riaditeľ veľtrhu a obchodný námestník Agrokomplex – Výstavníctvo,
š.p. Ing. Eduard Krcho: „Pre vystavovateľov
i návštevníkov veľtrhu
sme pripravili niekoľko atraktívnych noviniek a benefitov.
Vystavovatelia môžu
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využiť jedinečnú ponuku prezentácie
ich spoločnosti na webovej stránke
Agrokomplexu i našich partnerských
stránkach. V záujme posilnenia účasti
odborných návštevníkov na veľtrhu sme
pripravili bezplatnú firemnú pozvánku.
Veľtrh bude taktiež obohatený o kvalitné
sprievodné podujatia, semináre a diskusné fóra.“

LIGNUMEXPO 2012
Časť expozícií veľtrhu LIGNUMEXPO
2012 bude orientovaná na prezentáciu
výrobcov a dodávateľov strojov, nástro-

jov, zariadení, výrobkov pre drevársky
a nábytkársky priemysel i technológií na
spracovanie dreva. Druhá časť veľtrhu
zastreší výstavu strojov do stolárskych
a nábytkárskych prevádzkok, ako aj piliarskych a lesných ťažobných mechanizmov. Väčšina exponátov bude počas
výstavy v prevádzke a budúci používatelia môžu priamo posúdiť ich technické
parametre a konkrétne využitie.
Prezentácia výrobných technológií svetových výrobcov v drevospracujúcom
priemysle sa uskutoční v pavilónoch
A, B, C, F a M1 vrátane priľahlých
voľných plôch.
DM 9/2012

LES
Lesné hospodárstvo je neoddeliteľnou
súčasťou drevárskeho a nábytkárskeho
priemyslu. Výstava LES bude komplexnou prezentáciou lesníckych činností,
strojov a materiálov v oblasti lesného
hospodárstva, semenárstva a pestovania lesa. Výstava sa predstaví v pavilóne F i na voľnej ploche a bude doplnená prezentáciou štátnych a súkromných
lesných spoločností, ako aj predajom
doplnkov pre lesníkov a poľovníkov.
LESY SR, š.p., vytvoria samostatnú
expozícia lesného hospodárstva na
vonkajšej ploche a v pavilóne F. Počas
celej výstavy budú predvádzať ukážky
spracovania lesnej suroviny. Už tradičnou súčasťou veľtrhu sa stanú diskusné fóra na „horúce“ témy v spolupráci
s lesníkmi v pavilóne F.

MNS – Materiály, Novinky
a Servis
Jedničná akcia MNS je určená najmä na
prezentáciu noviniek zo sveta materiálov
na nábytkárske a stavebno-stolárske výrobky. Neoddeliteľnou súčasťou bude
i tento rok široký odborný sprievodný
program, ktorý už tradične umožní realizovať potrebnú odbornú diskusiu medzi
drevármi, nábytkármi a výrobcami stavebno-stolárskych výrobkov navzájom,
ale aj s dodávateľmi dreva – lesníkmi.
Pre odbornú verejnosť je pripravené
bezplatné občerstvenie počas celej
výstavy v pavilóne M1.

Odborný sprievodný
program
Aktuálne poznatky z oblasti vývoja lesného hospodárstva a modernizácie drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu predstavia výrobcovia na vzdelávanie a získavanie informácií. Široký
odborný program umožní už tradične
realizovať potrebnú odbornú diskusiu.

Tematické semináre
a diskusné fóra
Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby Drevársky
magazín pripravil v spolupráci so
Zväzom spracovateľov dreva SR seriál
seminárov a stretnutí, rozčlenený do
troch tematických dní. Budú sa konať
v pavilóne M1 vždy popoludní (13:00)
Drevársky deň – Je možný rozvoj
spracovania dreva na Slovensku?
– 2. októbra 2012

Nábytkársky deň – Čo možno
očakávať vo výrobe a v obchode
s nábytkom? – 3. októbra 2012
Deň pre výrobcov drevostavieb
a stavebno-stolárskych výrobkov
– Udržíme tempo rastu napriek
stálemu poklesu v stavebníctve?
– 4. októbra 2012

Cena veľtrhu
Medzinárodná odborná hodnotiteľská
komisia ocení Cenou LIGNUMEXPO –
LES 2012 progresívne výrobky – stroje,
materiály, náradie a vybrané drevárske
výrobky – v súťaži o Ceny veľtrhu a výstav v jednotlivých kategóriach.

Prezentácia vystavovateľov
a noviniek veľtrhu zdarma
Pre vystavovateľov pripravili organizátori
možnosť bezplatnej prezentácie noviniek, produktov i služieb na webových

výstavy – inzercia
stránkach www.agrokomplex.sk
a www.drevmag.com. V rámci podpory vystavovateľov z hľadiska informovanosti odborných návštevníkov a médií
vytvoria špeciálnu sekciu, určenú výhradne veľtrhu LIGNUMEXPO – LES
2012, ako priestor na prezentáciu ich
noviniek.

Firemné pozvánky
pre odbornú verejnosť
na veľtrh zdarma
Pre odbornú verejnosť pripravili organizátori jedinečnú možnosť získať
„Firemnú pozvánku“ zdarma. Môže
ich získať spoločnosť, ktorá podniká
v oblasti jednotlivých komodít veľtrhu.
O podmienkach získania pozvánky je
informácia na www.agrokomplex.sk.
Vysoká spokojnosť vystavovateľov s rokovaniami s obchodnými partnermi,
so záujmom návštevníkov o expozície
i s organizačným zabezpečením je
nepochybne dobrým signálom kvality
tohto významného podujatia. Preto si
prehliadku drevárskeho a lesníckeho
priemyslu na výstavisku Agrokomplex
určite nenechajte ujsť. Rozhodne sa je
na čo tešiť.

Zoznam vystavovateľov
na veľtrhu LIGNUMEXPO
– LES 2012
ADAMIK TRADE
AGROTECHNIKA VANEK
ASAMER

BARKE MASCHINENMESSER
BERDAL TRADING
BIBER
BOTO
BYSTROŇ – INTEGRACE
CENTROGLOB
CONTI-MAT
CZECH KÖNIG
DIAMENTPOL
DREKOMA
DREVARI
DREVOPROFI
DREVOSTROJ PREŠOV
DRUMET
ELBH Slovakia
EREZ
EXCELLENT CD
FABA SLOVAKIA
FELDER KG
FORESTA SK
GREGOR a spol.
HOFLEX
HOUFEK
IBO
ITALCOMMA
JEŘÁBEK
KRAL
LESNÍCKE NÁRADIE GRUBE
LESY SR
LIGAS
LVS-VOJTAŠÁK
MODEN
MARGITA
MARŠALSKÝ – TOS SLOVAKIA
METALL&TECHNIK
Mgr.J.ČURGALI – JCC
MOTIP DUPLI GMBH
MYNÁŘ
OBMTEC

OHRIEVACIA TECHNIKA
PILANA
PRES SK
RAPIER
ROJEK
SIP SK
SIRCOLOR
SOUKUP
STELIT
STÖRI MANTEL
STS PRACHATICE
ŠTÁTNE LESY TANAP
TERRAPOLIS
TST SEILGERETE
UNIAGRO
WOOD SOFTWARE
ZPH FREZWID

Zoznam vystavovateľov
MNS 2012
CLOU SLOVAKIA
DEWALT
GALEA
GRIMME
HETTICH SR
HRANIPEX
HYBOX SLOVAKIA
IW TREND
JK TRADING
NOBIA
OKENTĚS
PROTOOL
SHERWIN-WILLIAMS CZECH REPUBLIC
SLOVLEPEX
TRENDWOOD-TWD
ZVÄZ SPRACOVATEĽOV DREVA SR
Foto: archív Agrokomplex–Výstavníctvo Nitra

